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Intervju med Lina Andersson

Godkänna tider

Passal har en ny funktion som vi kallar koordinatoradministratör. Vi vill
därför presentera Lina Andersson som sitter på kontoret i Göteborg.
Lina kommer att avlasta koordinatorerna med vissa administrativa
uppgifter. I FAST kommer Lina att kunna hjälpa till med att uppdatera
dina kontaktuppgifter. Lina kommer också att skicka ut påminnelser om
godkännanden och signering. Alla kunder och assistenter kan därför maila
ändringar av kontaktuppgifter direkt till Lina på Lina.andersson@passal.
se. Vid inloggningsproblem kan ni kontakta Lina på 010-707 78 33.

Mycket viktigt att man som
assistent har godkänt och signerat
sina tider i FAST senast kl 8.00
den första i varje månad. Således,
ha för vana att godkänna dina
tider direkt efter varje arbetat pass.
Under sommaren är det extra
viktigt att hålla koll på att passen
är godkända och signerade i tid
eftersom vi kommer att ha lägre
bemanning på kontoren.

Kan du berätta något kort om dig själv?
Lina heter jag och jag är 30 år och bor
tillsammans med min sambo, våra fyra
barn och vår hund Bentley i ett litet blått
hus i Torslanda. Jag har arbetat här på
Passal i drygt en månad nu, jag är utbildad
till undersköterska och innan jag började
här så arbetade jag bla. som skiftledare
på Volvo, som personlig assistent och som
samordnare inom hemtjänsten. På min
fritid så spenderar jag tid med min familj
och vi åker gärna på spontana utflykter
tillsammans. Även havet och fiske ligger
mig varmt om hjärtat.
Vad ser du för möjligheter i din roll som koordinatoradministratör?
Tanken med tjänsten som koordinatoradministratör är att jag ska avlasta
koordinatorerna med det administrativa arbetet så att de kan få möjlighet
att lägga mer fokus på kund- och assistentrelaterade arbetsuppgifter. Det
känns väldigt roligt och spännande att få vara med och utforma en ny
tjänst och jag tror att jag i min roll som koordinatoradministratör kommer
att ha många spännande uppdrag framför mig där jag kommer att få
chansen att lära känna både kunder och assistenter.
Vad är det bästa med Passal?
Passals grundvärdering, allas lika värde!
Vi hälsar Lina varmt välkommen till Passal!

Visste du att
När det är varmt ute så är det
många som gillar att dricka något
kallt, kanske en Coca cola. Visste
du att drycken färgas med mörka
ämnen för att den annars skulle
ha varit grön? Kanske inte lika
lockande.

U tbildningar

och aktiviteter

Vi kommer inom kort att uppdatera vår hemsida med höstens
utbildningar. Ta för vana att gå in och titta i kalendern för att se vad
som finns. Har du sett att vi har uppdaterat vår hemsida? Vad tycker
du? Vi vill gärna höra din åsikt!

Introduktionsutbildning Kristinehamn 10/6
Du erbjuds en spännande dag som syftar till att ge en kunskapsgrund
att stå på inför arbetet som personlig assistent. Vi presenterar också
Passal och vad vi står för. Genom utbildningen hoppas vi att assistenten
blir tryggare i sin yrkesroll och därmed kan utföra sitt arbete på ett
professionellt sätt.
När: Måndagen den 10 juni kl 9-12
Var: Passals kontor i Kristinehamn, Djurgårdsvägen 31
Utbildare: Kerstin Leufvén
Anmälan: till din koordinator
Vi bjuder på fika. Meddela om du är vegetarian, vegan eller har några
allergier el. dyl.
Introduktionsutbildningen är en utbildning som vi vill att alla assistenter
ska gå. Så har ni inte redan gått den, anmäl er.

Sommaraktivitet
Nu firar vi in sommaren och det är
dags att träffas innan vi alla går på
ledighet. I år kör vi ”räkfrossa” både
i Karlstad och Kristinehamn.

Jordgubbar med vit
chokladsås
Du behöver
1 L jordgubbar
2 msk muscovadosocker
½ lime
Sås

2 dl vispgrädde
200 g vit choklad
½ lime

Gör så här
Dela jordgubbarna i bitar. Pressa
en halv lime och blanda socker,
limejuice och jordgubbar.
Koka upp grädden och hacka
den vita chokladen grovt. Ta bort
grädden från värmen och rör ner
den hackade chokladen och rör
tills den smält. Riv skalet från
en halv lime och blanda ner i
chokladsåsen. Lägg upp lite glass
och de marinerade jordgubbarna
på en assiett och ringla över
chokladsåsen.

Kristinehamn
Datum: Onsdagen den 12 juni
Tid: Kl 18-20
Plats: Restaurang Mastmagasinet
Karlstad
Datum: Torsdagen den 13 juni
Tid: Kl 18-20
Plats: Restaurang Scandic City, Drottninggatan 4
Anmälan görs till din koordinator senast den 4 juni. Observera att anmälan
är bindande! Om någon inte äter räkor så är det en buffé mad paj, sallad
och bröd så att det kommer att finnas alternativ.

Hitta oss på

och

!

Facebook: @passal.se
Instagram: @passalassistans
Vi lägger kontinuerligt upp inlägg
och information om Passal och
assistansvärlden. Har du bilder, tips
eller idéer du vill dela med oss? Mejla
till mia.vonwachenfelt@passal.se
bjorn.augustson@passal.se

A nnan

information

Har ni sett Hampus Karlsson på Passals FB-sida?
Vi tycker att det är så roligt att låna
ut vår Facebooksida till våra kunder.
Hampus Karlsson är en av våra
kunder i Värmland och han har visat
upp sin vardag som konstnär under
en vecka. Om du inte redan har
sett hans inlägg så gå in och kika,
Hampus visar bland annat upp sina
konstverk.
Är du sugen på att få göra samma
sak som Hampus, Marika och
Josefine gjort på våran FB? Hör
av dig till Passal så kanske det blir
du som får visa upp något du gillar
att göra, tipsa om något gott eller
berätta något trevligt.

Sommarinformation

Nyheter om Passalbladet

Nu står sommaren för dörren och
många ser fram emot lite sol och
ledighet. Eva Hermansson hälsar
att hon kommer att vara ledig 1928 juni, 22-26 juli, 19-30 augusti
och under dessa perioder kommer
det att dröja med hanteringen av
arbetsgivarintyg tex. Alla kontor
kommer att ha personal på plats,
men med lägre bemanning än
vanligt så det är bra att tänka på
att kontakta sin koordinator i god
tid om det är något särskilt.

Efter sommaren kommer det ske
vissa ändringar. Framöver så
kommer vi att ge ut fyra blad per år
istället. Dessa kommer att komma
ut i mitten av februari, maj, augusti
och november. Det betyder att
nästa blad kommer ut i augusti och
därefter kommer ett nytt i november.
Vi vill istället satsa på mer innehåll i
våra blad och kommer bland annat
att ha lite olika teman som vi tar
upp. Är det något särskilt som du
skulle vilja läsa om? Vad tycker du
är bra med vårt blad som du vill ha
kvar? Finns det något du saknar?
Vi vill gärna höra era synpunkter så
meddela oss gärna! Mejla till mia.
vonwachenfelt@passal.se
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Alice i Göteborg
fyller 20 år den 5 juni
Lisbeth i Landvetter
fyller 65 år den 6 juni
Marit i Angered
fyller 50 år den 17 juni
Bente i Stenkullen
fyller 20 år den 21 juni
Stefan i Kristinehamn
fyller 40 år den 3 juli
Anna i Kungsbacka
fyller 40 år den 10 juli
Anna i Karlstad
fyller 40 år den 16 juli
Naemi i Pixbo
fyller 20 år den 21 juli
Cornelia i Göteborg
fyller 20 år den 23 juli
Christine i Kinna
fyller 40 år den 26 juli

